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Välkommen till termin 4/MKV (31-60)! 

 
Den här terminen kommer ni att fördjupa er i huvudområdet Medie- och 
kommunikationsvetenskap (MKV).  

 

 
Huvudområdet MKV 
Ett huvudområde är ett ämne som har sina alldeles specifika teorier, metoder och 
studieobjekt. Alla högskolekurser ingår i ett huvudområde och alla examina på högskolor och 
universitet måste innehålla en viss mängd högskolepoäng (hp) i ett och samma 
huvudområde och med en gradvis progression. I examen ingår alltid ett självständigt arbete 
inom huvudområdet, som i allmänhet ligger allra sist i utbildningen.  

Kommunikationsprogrammet leder till en filosofie kandidat examen, som ska innehålla 90 hp 
– det vill säga tre terminer med heltidsstudier – i ett och samma huvudområde, nämligen 
MKV. Kurserna i MKV är förlagda på termin 1 (hösttermin), 4 (vårtermin) och 6 (vårtermin).  

Detta innebär att ni kommer att ägna tiden på den här fjärde terminen åt att läsa 
teoretisk kurslitteratur i MKV. För vissa kommer det att gå lätt. För andra kan det 
bli svårt att komma igång efter höstens mer programspecifika kurser.  Men alla 
som verkligen använder all icke schemalagd tid åt att läsa kommer att utveckla 
både sitt analytiska, kritiska och logiska tänkande – och det kommer att bli ert 
vapen på en framtida arbetsmarknad.  
 

 
Kursmålen  
Varje kurs har som bekant sina specifika mål. Till er hjälp att uppnå målen får ni 
undervisning av olika slag. Vi uppmanar er att gå på all schemalagd undervisning, 
även sådan som inte är obligatorisk, och att ni för anteckningar. Om ni missar ett 
undervisningstillfälle, ska ni be en studiekamrat – inte läraren – om att få titta på 
anteckningar. 
 
Allt som ni förväntas läsa, all undervisning och all examination syftar till att 
hjälpa er att uppnå kursmålen i kursplanen för Medie- och 
kommunikationsvetenskap (31-60). Kursmålen är följande: 



 
 
• Kunskap och förståelse – ni ska kunna: 

o Redogöra för central teoribildning inom medie- och 
kommunikationsvetenskap 

o Redogöra för olika forskningsmetoder inom medie- och 
kommunikationsvetenskap 

o Visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet medieretorik 
o Skriva kortare vetenskapliga texter 

 
• Färdighet och förmåga – ni ska kunna: 

o Visa färdighet i att kritiskt granska retorisk verksamhet i olika medier 
o Analysera medietexters och medieprodukters form och innehåll 
o Visa förmåga att tillämpa en humanistisk och samhällsvetenskaplig 

vetenskaplig praktik vad gäller formalia 
 

• Värderingsförmåga och förhållningssätt – ni ska kunna: 
o Reflektera kritiskt kring central teori inom ämnet 
o Värdera olika metoder i förhållande till vetenskapliga problem 
o Visa förmåga att reflektera över och kritiskt granska och värdera 

andras arbeten 
 

 
Ni får alltså hjälp med att nå kursmålen – men det är bara ni själva som kan ta er 
ända fram. Framför allt är det bara genom att ägna 40 timmar i veckan, varav 
merparten med fullt fokus på kurslitteraturen, som ni kommer att nå kursmålen 
och samtidigt få ut något av terminen som är värt att ha med sig i ett framtida 
yrkesliv. Se det som en utmaning och en termin full av rejäla hjärngymnastiks- 
och uthållighetspass! Dessutom blir studierna förstås mer lustfyllda för den som 
hänger med från början än för den som inte gör det.  
 
 
 

Kommunikation mellan lärare och studenter 
Kommunikationen mellan er och lärarna sker som vanligt främst på utbildningsplattformen 
Blackboard. Det är viktigt att ni loggar in där dagligen för att få veta vad som händer.  

Självfallet är ni välkomna att ställa frågor i samband med undervisningen. Ingen fråga är för 
dum eller trivial för att ställas inför alla på kursen! Vi lärare är uppbundna både av 
undervisning på andra kurser och en mängd andra arbetsuppgifter, så vi blir tacksamma om 
frågorna kommer upp och kan besvaras när alla kursdeltagare är på plats istället för i flera 
individuella mejl. 

 

 
 



 
Innehåll och upplägg 
I kursplanen för Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60), kurskod MKG303, som finns 
på hig.se, hittar ni kursinnehållet. Här följer en mer detaljerad beskrivning: 

 

Moment 1: Medie- och kommunikationsteori 7,5 hp (vecka 4-8) 

På terminens inledande moment ska ni fördjupa er i olika, vetenskapligt förankrade 
perspektiv som vi kan ha på medier och kommunikation för att bättre förstå deras 
karaktäristik och funktion. Metaforiskt uttryckt handlar momentet om att inventera olika 
typer av ”linser” som används inom ämnet för att fokusera olika forskningsfrågor och för att 
kunna betrakta företeelser i sammanhang.  

Undervisning ges i form av föreläsningar samt seminarier som räknas till examinationen. 

 

Moment 2: Vetenskapliga metoder 7,5 hp (vecka 9-13) 

Vid undersökningar behövs utöver ett lämpligt teoretiskt perspektiv också vetenskapliga 
metoder. Metoden försäkrar att vårt sätt att söka kunskap inte är taget ur luften, utan 
systematiskt utformat och möjligt att upprepa. På det här momentet kommer ni att stifta 
bekantskap med så kallade kvalitativa och kvantitativa metoder som används inom MKV. NI 
kommer att läsa om och prova på att generera empiriskt material genom intervjuer, 
observationer och enkätinsamlingar. Ni kommer också att öva er i analys av empiriskt 
material, som t.ex. intervjuutskrifter och enkätsammanställningar. Utöver detta kommer vi 
att gå igenom vetenskapligt skrivande och hur en kan söka vetenskaplig litteratur och skriva 
referenser på ett korrekt sätt.  

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna ingår i 
examinationen. Den som missar ett seminarium, får göra kompletteringsuppgifter. 

 

Moment 3: Uppsats 7,5 hp (vecka 14-18) 

På det här momentet är det så dags för er att demonstrera era kunskaper om teori och 
färdigheter i metod. Ni kommer att i samråd med en handledare formulera en 
forskningsfråga, som är möjlig att besvara på fyra veckor, välja en lämplig teori och metod 
och sedan genomföra en undersökning, som ni presenterar i form av en vetenskaplig 
uppsats. Uppsatsen skrivs i par eller grupper om tre personer.  



På Blackboard finns information om vilka handledare som kommer att arbeta under 
momentet och vilka deras handledningsområden är. Varje uppsatsgrupp anmäler sig i 
Blackboard för handledning av den handledare vars områden bäst motsvarar det ni själva vill 
studera – först till kvarnprincipen gäller för indelning i seminariegrupper.  

Ni har tre stycken obligatoriska handledningsseminarier. Inför vart och ett av dessa ska ni ha 
skickat era uppsatsutkast till de andra i er seminariegrupp samt till er handledare – deadline 
framgår i Blackboard. Under seminarierna ska ni bidra med konstruktiva återkopplingar på 
era kursares utkast. Den sista kursveckan läser ni varandras färdiga uppsatser och opponerar 
på en annan grupps uppsats under ett ventileringsseminarium. Mer information om både 
uppsatsarbetet och hur det går till när ni ventilerar och opponerar finns i en särskild 
uppsatsguide i Blackboard. 

 

Moment 4: Medieretorik 7,5 hp (vecka 19-23) 

Retorik handlar som bekant om konsten att övertyga, och att uppfatta och studera det som 
är ämnat att övertyga. Det är inte en teori i egentlig mening, utan en ”verktygslåda” för den 
som behöver nå ut med sitt budskap. Ursprungligen – på 300-talet före Kr. – handlade det 
om hur en skulle tala inför en församling för att få med sig åhörarna. Idag används 
”verktygslådan” inom såväl medier som kommunikation i stort. Under momentet använder 
vi retorikens verktyg för att studera hur tal, texter och bilder kan användas i syfte att 
övertyga. 

Undervisning ges i form av föreläsningar.  

 

 
Examination 
 
Moment 1: Medie- och kommunikationsteori 7,5 hp (vecka 4-8) 

Momentet examineras skriftligt med en hemtenta och muntligt med seminarier. Missat 
seminarium medför skriftlig kompletteringsuppgift.  

 

Moment 2: Vetenskapliga metoder 7,5 hp (vecka 9-13) 

Momentet examineras med deltagande i seminarier samt med skriftliga uppgifter som också 
är framåtsyftande inför uppsatsmomentet. 

 



 

Moment 3: Uppsats 7,5 hp (vecka 14-18) 

Momentet examineras med en vetenskaplig uppsats, som läggs fram för opponering på ett 
seminarium, samt med opponering på en uppsats skriven av kurskamrater. 

 

Moment 4: Medieretorik 7,5 hp (vecka 19-23) 

Momentet examineras med en hemtenta.  

 

 

 
Kurslitteratur 
 
 
Moment 1: Medie- och kommunikationsteori 7,5 hp (vecka 4-8) 

Bentsson, Stina et. al (2016). Medielandskap och mediekultur: en introduktion till medie- och 
kommunikationsvetenskap.. Stockholm: Libris. sidor: 255  

Berglez, Peter & Olausson, Ulrika Mediesamhället: centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur. 
Valda delar läses.  

Bordieu, Pierre (1993). Modeskaparen och hans märke. I Broady, Donald & Palme, Mikael 
(Red.), Kultursociologiska texter. Stockholm: Symposion.  

Herman, Edward S. & Chomsky, Noam (2002). Manufacturing Consent. New York: Pantheon 
Books. Kapitel 1 läses.  

Jansson, André (2009). Kommunikation. Stockholm: Liber . sidor: 112 
Sohlberg, Peter & Solhberg, Britt-Marie (2013). Kunskapens former: vetenskapsteori och 
forskningsmetod. Stockholm: Liber. sidor: 310 

Hirdman, Anja & Kleberg, Madeleine (Red.) (2015). Mediers känsla för kön. Göteborg: 
NORDICOM. sidor: 228  

Vetenskapliga artiklar om ca. 300 sidor tillkommer.  

Ytterligare artiklar om ca 300 sidor tillkommer. 



 

 

 

Moment 2: Vetenskapliga metoder 7,5 hp (vecka 9-13) 

God forskningssed https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  

Lindgren, Simon (2009). Populärkultur: teorier, metoder och analyser. Stockholm: Liber. 
Valda delar läses. 

Lindstedt, Inger (2017). Forskningens hantverk. Lund: Studentlitteratur.  

Ekström, Mats & Johansson, Bengt (Red.) (2019). Metoder i medie- och 
kommunikationsvetenskap. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. sidor: 311  

Ytterligare texter kan tillkomma. 

 

Moment 3: Uppsats 7,5 hp (vecka 14-18) 

Lindstedt, Inger (2017). Forskningens hantverk. Lund: Studentlitteratur.  

Övrig litteratur väljs i samråd med handledare. 

 

Moment 4: Medieretorik 7,5 hp (vecka 19-23) 

Lindqvist Grinde, Janne (2016). Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur. sidor: 383 
2. rev. uppl.  

Mral, Brigitte & Olinder, Henrik (2011). bildens retorik: i journalistiken. Stockholm: Norstedts. 
sidor: 135  

Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (Red.) (2014). Retorisk kritik. Ödåkra: 
Retorikförlaget. sidor: 400  

Ytterligare texter kan tillkomma.  

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 


